
  
Dagsorden 
    
Dagsorden 
1.  Godkendelse af dagsorden 
2.  Godkendelse af referat fra mødet den 12.11.2009 
3.  Byggesager/Teknisk Forvaltning 
4.  Planlægning af generalforsamlingen – hvem gør hvad? 
5.  Regnskab 2009 
6.  Medlemsudvikling 2009 
7.  Ansøgning fra Knuden  
8.  Mailadresser og PBS-aktivitet 
9.  Er prisen for en @hasseris.dk adresse rigtig 
10. Eventuelt 
  
  
1.  Godkendelse af dagsorden 
Formanden ønskede under eventuelt at drøfte trafik/Hasseris Enge samt Hasseris Prisen. 
Dagsordenen blev herefter godkendt. 
  
2.  Godkendelse af referat fra mødet den 12.11.2009 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
JOC oplyste, at den under punkt 3.e nævnte bygning på Constancevej nu er solgt og arbejde med 
færdiggørelse af denne påbegyndt. 
  
3.  Byggesager/Teknisk Forvaltning 
a.  Klyngehusene langs Hasserisvej – bevarende lokalplan 
Brev fra kommunen meddeler, at sagen er taget af kommunens prioriteringsliste. 
Beboerne i Klyngehusene har herefter udspillet. 
  
b.  Føtex 
Skiltningen foran Føtex mod Hasserisvej ser forfærdelig ud; håndskrevne skilte er anbragt på 
paller tilfældigt placeret, ligesom der anvendes større bannere.  Ejendommen er omfattet af 
lokalplan 05-071, hvoraf det af punkt 6.3. fremgår, at fritstående skiltning skal etableres som 
fællesskilte for de enkelte ejendommes erhverv og butikker.  JSK retter henvendelse til Teknik- 
og Miljøforvaltningen med ønske om klare retningslinier for området.  Fotos som dokumentation 
for skiltningen vedlægges henvendelsen. 
FØTEX har nu fået påbud om at fjerne løse skilte og bannere. 
  

  
4.  Planlægning af generalforsamlingen – hvem gør hvad? 
Generalforsamlingen afvikles den 15.04.2010 og som tidligere år i den store sal i Hasseris Kirke.  
Salen og det mindre lokale, hvor der forinden skal afholdes bestyrelsesmøde, er reserverede.  
Jørgen Vineke anmodes om igen at påtage sig dirigenthvervet (JOC). 
Inden generalforsamlingen vil der kl. 1900 være en lille koncert i kirken. 
Et efterfølgende let traktement skal bestå af vand/øl, kaffe/te og snitter med ost og rullepølse. 
JEL undersøger hos Super-Best, Skalborg Bakke, om man derfra kan levere traktementet til en 

Bestyrelsesmødereferat 

Tidspunkt:  Torsdag den 21.1.2010 kl. 17.30 Sted: Svalegården 
Deltagere:  Jens Ole Christensen (JOC) Afbud: Per Studsholt (PS) 
  Jens Skovgaard (JSK)   Lasse Møller Madsen (LMM) 

(Suppleant) 
  Helle Saabo (HS) (Referent)     
  Jens Erik Laursen (JEL)      
  Philip Pagter (PP)     
  Verner Larsen (VL)     
  Preben Eihilt (PE) (Suppleant)     
  Jørgen Svensson (JS)  (Konsulent)     
  Hans Ulrik Larsen (HUL) (Associeret)     
Næste møde: Mandag den 11.2.2010 kl. 17.30 på Svalegården (Aflyst) 
Afbud til næste møde:    
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rimelig pris. 
På valg er:  Per Studsholt (villig til genvalg), Verner Larsen (villig til genvalg) og Philip Pagter, 
som meddelte, at han ikke ønsker genvalg.  Endvidere er suppleanterne på valg.  Da PP ikke 
ønsker genvalg foreslås en af suppleanterne til bestyrelsen, og emne til forslag som ny suppleant 
blev drøftet og spørges inden næste bestyrelsesmøde.  Det er ønskeligt at finde emne, der er ”lidt 
yngre” og stadig erhvervsaktiv. 
Generalforsamlingen varsles senest den 18.03.2010 og sendes pr. mail til medlemmer, der har 
oplyst e-mailadresse.  Vedrørende regnskab og beretning henvises til links på hjemmesiden. 
Bestyrelsen fordeler indkaldelsen til øvrige medlemmer bilagt regnskab og beretning. 
  
5.  Regnskab 2009 
Regnskabet ser tilfredsstillende ud, pengene er indtil 30.09.2010 fornuftigt placeret på 
aftalekonti.  Omkostningerne omkring generalforsamlingen er faldet på grund af indkaldelse pr. 
mail og ved bestyrelsens fordeling til øvrige.  Det tilstræbes hvert år at bruge indtægterne 
fornuftigt. 
  
6.  Medlemsudvikling 2009 
Der har i året været en afgang på 50 medlemmer, fortrinsvis døde og flyttede fra Hasseris, men 
også personer, der efter rykkere på medlemsindbetaling ikke har reageret. 
Tilgangen har været på 37, og medlemstallet udgør således 1313.  Henvendelsen om 
medlemskab af grundejerforeningen i Holberg-kvarteret resulterede i 14 nye medlemmer. 
Bestyrelsen vil drøfte ”tema” for medlemstilgang. 
  
7.  Ansøgning fra Knuden 
Spejdertroppen ”Knuden” har skriftligt anmodet HG om et tilskud på kr. 5.000,- til dækning af 
udgifter i forbindelse med reparation af telte. 
Ansøgningen er imødekommet. 
  
8.  Mailadresser og PBS-aktivitet 
Af foreningens 1313 medlemmer er der 192, der ikke har e-mailadresse, hvilket hovedsageligt 
skyldes, at de pågældende ikke er ejere af PC.  Enkelte ønsker ikke at meddele deres e-
mailadresse af frygt for spam-mails.  Det blev foreslået, at tilbyde netop disse medlemmer en 
@hasseris.dk adresse. 
Tilmeldingsformularen på hjemmesiden giver ikke automatisk oplysning om e-mailadresse.  Dette 
vil blive ændret (JSK). 
Affødt af julebrevet har formanden modtaget positive reaktioner på ønsket om PBS-aftale med 
HG, hvilket ca. 1.000 medlemmer for nærværende har.  Bestyrelsen arbejder fortsat på at flere 
tilmelder sig. 
  
9.  Er prisen for en @hasseris.dk adresse rigtig 
Det er ønskeligt med mange medlemmer på adressen, som også er nem at huske.  JSK, som 
opretter adressen efter henvendelse, oplyser, at det eventuelt vil koste på den server (udbyder), 
som benyttes.  Efter drøftelse om eventuel nedsættelse af prisen contra kontingentforhøjelse, er 
der enighed om på generalforsamlingen at stille forslag om kontingentforhøjelse til kr. 150,-, 
hvilket så automatisk skal inkludere @hasseris.dk adresse. 
  
  
  
10. Eventuelt 
a.   Trafikpåvirkning 
Repræsentant for Grundejerforeningen Alfred Munkholms Vej har skriftligt kontaktet JOC for at 
høre om HG holdning til trafikpåvirkningen fra Hasseris Enge på Bygaden, som vil blive 
hovedtrafikåre for beboerne fra Hasseris Enge, såfremt kommunens beslutning om at etablere en 
fast aflukning af vejen mellem Carlo Wognsens Vej og Edgar Funchs Vej bliver en realitet.  
Beboerne foreslår i stedet, at der etableres en automatisk bom, og at hver bil på Hasseris Enge 
udstyres med en sensor, som kan aktivere bommen, således at alle beboere kan køre såvel nord- 
som sydpå uden at skulle køre gennem Bygaden. 
Bestyrelsen finder forslaget om en automatisk bom ganske udmærket og vil støtte et sådant (JOC 
svarer). 
  
b.   Hasseris-prisen 
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Emne debatteret og godkendt (JSK action). 
  
c.   Snerydning 
Formanden er blevet kontaktet af medlem, der mener, at HG har en ordning, hvor der kan opnås 
hjælp til snerydning.  Ingen i bestyrelsen kender noget til en sådan mulighed. 
  
d.   Mødedatoer 
Det tilstræbes, at bestyrelsens mødedatoer fastholdes til anden subsidiært tredje torsdag i hver 
måned. 
  
e.   Vandtårnet 
PE orienterede om, at bekendtgørelse i Statstidende om overdragelse af ejendomsretten til 
Aalborg Kommune med frist 12.01.2010 ikke har afstedkommet indsigelser.  Juridisk afdeling i 
Borgmesterens forvaltning vil herefter sørge for tinglysning med Aalborg Kommune som ejer, 
hvilket kan tage et stykke tid på grund af problemer med omlægning af tinglysningsproceduren til 
elektronisk registrering. 
  
f.   Forskelligt 
JOC og JEL arbejder fortsat med arrangement i Zoo for børnefamilier i foråret. 
  
Beklageligt, at ”Hømmeren” forsvinder.   
  
VL kender rigtig god fortæller, der har en stor viden om de gamle huse i området.  Et kommende 
arrangement? 
  
Der har ikke været afholdt bestyrelsesmøde i Svalegaarden siden november 2009. 
  
Til næste møde, 11.02., er der afbud fra PS og PP. 
  
  
Mødet sluttede kl. 2045.          
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